
 

Gaat het een “tsunami” van Labradors worden?? 

Wat een heerlijke luxe de laatste jaren. Vanuit je luie stoel kun je nu precies 

bijhouden welke combinaties het op de zogenaamd “voorrondes” goed hebben gedaan 

… of niet. Want de strijd om deel te nemen aan de Nimrod, is een strijd geworden die 

tegenwoordig bijna 12 maanden duurt! 

Door de intrede van de vele MAP’s is het immers bepalend wie 

wel en wie niet gaat en waren het vroeger een bescheiden 

aantal MAP’s, tegenwoordig zijn het er meer dan 40! 

Nog niet zo heel lang geleden wist je pas wie meedeed aan de 

Nimrod als je op de grote dag de tent binnenwandelde en een 

programmaboekje kocht. Daar stond dan in wie de Lucky few 

van deelname aan Nimrod waren en kreeg je rode oortjes van 

opwinding. 

Die tijd is voorbij!  

Via onze moderne communicatie middelen weten we op de 

punt af wie gaat en wie niet gaat. Als er op de zaterdag een 

aantal Map proeven gehouden worden, zorgt de geweldige 

beheerder van de “Orweja” Mevrouw Betty van de Woude ervoor, dat al onze 

leeshonger op zondagochtend gestild wordt en we onze prognoses kunnen bijstellen! 

Zou deze dame wel eens beseffen, dat ze ons als voorjagers hartkloppingen, 

zenuwtrekjes en slapeloze nachten bezorgd!! Want het nieuws op de Orweja site is 

méér dan actueel. 

Ook in de wandelgangen en op trainingen worden de kansen van de Staande Honden 

en de Retrievers royaal bemeten. 



En een nog grotere luxe is, dat in de voorbeschouwing aan de Nimrod een uitgebreid 

Curriculum Vitae (CV)  van de voorjagers op de Orweja site staat. En natuurlijk 

worden dan ook de voorgaande prestaties van de hond niet vergeten. 

Wat een geweldige lobby “Vriend van De Nimrod”! 

Tegenwoordig is het mogelijk naast een “mentale” ondersteuning ook een financiële 

bijdrage te doen aan de organisatie van de “Nimrod”. Op basis van slechts € 30,-- per 

jaar is men lid van deze redelijk nieuwe club. En het is niet alleen een kwestie van 

betalen, maar ze doen er ook best veel voor. Je bestaat !! niet alleen op papier, o.a. 

vermelding van je naam op Facebook, maar op de dag zelve een gratis 

programmaboekje, consumptiebon, een leuk speldje en meedoen aan de verkiezing 

van de meest aansprekende combinatie van de dag! Tevens is er sprake van een 

consumptiebon voor een “jachtborrel”. Als je alle voordelen leest en daarmee zo een 

goed doel sponsort, kun je er bijna niet omheen om geen lid te worden! Want Nimrod 

2017 is nog niet voorbij of de kanshebbers van 2018 halen al weer de voorpagina.! 

Al deze inspanningen worden gedragen door een team van enthousiaste vrijwilligers, 

die kunnen we toch niet in de koude laten staan??  

Deze club die zeker meewerkt, aan het in stand houden van een dergelijk groots 

Hondenevenement, verdient dan ook zeker een royaal aantal leden.! 

Dit jaar de eer aan Limburg  

Ieder jaar een andere provincie en dat houdt ook in, ieder jaar een heel andere 

insteek. 

Zijn het ene jaar de proeven ontsproten aan het brein van een fervent Retrieverteam, 

het andere jaar zijn het vaak de Staande hondenfanaten die de Nimrod proeven uit 

mogen zetten. Wat in het verleden wel opviel, mijn gedachten gaan uit naar 2004 in 

Haarlo, waar de proeven door een geraffineerd team van hondenmannen doorspekt 

waren met zeer “uitdagende”  grapjes.  

Zoals een hond die op de sleep van zijn eend, een beekje tegenkwam, waar een 

“kunststof lokeend “ onderwater getrokken werd en hij toch moest doorzetten op zijn 

sleep. Bedenk het maar eens. 

Nog een proef die spectaculair was voor het grote publiek: een groot vlak terrein waar 

op het moment van de sleep uit een duivenhutje zogenaamd geschoten werd op 

duiven, die de vrije vlucht namen. Veel honden braken daar de sleep af, om eens te 

gaan buurten bij de jagers.. 

Natuurlijk zal er een duidelijk verschil zijn op deze Nimroddag in vergelijk met 

voorgaande proeven in afstanden, terrein en watermogelijkheden. Een grote variatie 

ieder jaar weer mogelijk, ook de keuze van wild. 

Al wordt er volop gesproken over de zwaarte van de proeven voor dit jaar. 

Meestal als het ene jaar geen échte AA’s zijn behaald, is men het volgend jaar veel 

milder. We gaan het beleven! 

 



Kasteel Daelenbroek. 

Ja, Limburg staat bekend om zijn mooie kastelen. Vaak een prachtige binnenplaats en 

deze locatie heeft zowaar een echte slotgracht. Insiders zeggen dat de terreinen 

achter het kasteel niet al te moeilijk zijn… !!, maar achter de weilanden is een groot 

ven en dicht struikgewas en veel eenden!  We worden steeds nieuwsgieriger, wat gaat 

men dit jaar op het menu 

zetten??? 

In ieder geval is de 

bereikbaarheid prima en 

natuurlijk voor de toeschouwers 

duidelijk zicht op alle proeven 

werd door de organisatie 

verzekerd.  

Voor de trouwe fanaten 

afstanden naar Limburg soms 3 

tot 4 uur rijden. Het is immers maandagochtend en dan staat half Nederland weer in 

de startblokken. Je hoort trouwens best veel geluiden van B&B’s en hotelletjes in de 

omgeving die geboekt zijn, want je wilt immers allemaal s-morgens bij de uitleg zijn. 

Intrainen van de proeven 

Geen groter discussie in de voorrondes, dan wie de gelukkigen zijn om de proeven te 

mogen intrainen. Dit jaar zijn de proeven al ruim één  maand voor aanvang van de 

grote dag ingetraind. Een kwestie van enorm veel vertrouwen, want hoe verleidelijk is 

het niet om wat info door te geven. Maar de Orweja zal ongetwijfeld heel zeker zijn 

van zijn voorjagers, dat er geen info uitlekt! 

Om aan het intrainen ooit een keer te mogen deelnemen, moet je absoluut tot de 

“very happy few” behoren. En vanzelfsprekend een voorjager zijn die kan zwijgen. 

Want de verleiding is toch groot om wat tips te strooien.  

Dit zijn ze dan: de 18 deelnemers 

 

Ja, na het telefoontje van het Orweja secretariaat beginnen bij de meesten de 

zenuwen toch wel te gieren. Over een kleine 3 weken, om precies te zijn op maandag 

13 november gaat de “Nimrod” van start.  



De Nimrod, waar een hond slechts éénmaal in zijn leven aan mag meedoen. Het is 

dus uitermate belangrijk om dé juiste grote beslissing te nemen over deelname. Neem 

maar aan dat het aller- en aller-moeilijkste is om “NEE” te zeggen tegen de 

uitnodiging. 

Sommige voorjagers (die er toch nog niet helemaal klaar voor zijn) twijfelen – 

waarom ???  om “nee” te zeggen tegen de uitnodiging.! Ze hebben immers bewezen 

in alle uitdagende voorgaande Map’s een goede hond te hebben. Twijfelen of ze het 

volgend jaar weer gevraagd worden, want de hele selectie begint dan immers weer 

opnieuw. 

Als dan uiteindelijk de uitnodiging aarzelend wordt aanvaard en de hond er nog net 

niet klaar voor is – of de combinatie - dan zie je dat weer terug op de grote dag zelve. 

Honden die té  jong zijn, conditie missen en niet opgewassen zijn tegen de zware druk 

van de “Nimrod”, voorjagers die teveel pressie uitoefenen en dan aan het einde van 

de dag, honden die met de kop tussen de voorpoten afdruipen. !! 

Natuurlijk is conditie ook een top factor, en je weet het nooit qua weertype, maar het 

kan vriezen en dooien. Regen of veel wind of zoals de laatste jaren, een heerlijk 

zonnetje. 

Daarom is het dit jaar zo een leuk idee van “Vriend van de Nimrod” om de meest 

aansprekende combinatie te selecteren.  

Altijd een mooi gezicht om een goed 

gespierde hond die samen met een 

voorjager vol zelfvertrouwen de 

proeven zien te voltooien. 

Dat is het hondenwerk waar immers 

kynologisch Nederland voor komt! 

 

Een vergaande selectie op punten 

 

De doelstelling van deelname aan de Nimrod werd in het verleden sterker tot uiting 

gebracht, dan tegenwoordig. 

Waren er jaren geleden vaak 16 verschillende rassen, die op deze speciale dag 

deelnamen, tegenwoordig is er door het instelling van een “puntensysteem” bij de 

MAP een hele andere selectie ontstaan.  

Van ieder ras mag de beste meedoen en daarna gaat de “puntenmachine” draaien.   

Veel oudgedienden schudden dan het hoofd, want is een Nimrod geen top uitdaging 

om álle rassen aan het werk te zien en niet alleen een club retrievers die door alle 

wedstrijden van het hele jaar, het programma “fluitend” afwerken?? 

 



De voorbeschouwing 

Er is de laatste weken genoeg – niet teveel??? – gespeculeerd, wie een kans maakt en 

wie een twijfelaar in.  

Sommige deelnemers noemen zich al “winnaar”!!  maar de insteek van uw scribente 

was altijd: proberen alle 9 apporten bínnen de tijd te realiseren. 

Dan ben je al een heel eind!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

De weergoden zijn de Nimrod gunstig gestemd. 

PROEVEN  NIMROD 2017 

Een prachtige locatie in Limburg, al had men verwacht 

een heuvelachtiger terrein aan te treffen. De tuinen en 

velden rondom Kasteel Daelenbroeck waren redelijk 

glad van structuur. 

Eerste proeven waren ook goed te zien voor de 

toeschouwers, die in zeer grote getale aanwezig waren. 

Rijen dik voor de proeven en wat is zo een dag toch 

gezellig. 

Vaak kom je hondenmaatjes tegen die je vorig jaar op de Nimrod in Utrecht voor het 

laatst nog gezien hebt. 

 

Maar insiders van de Limburgse organisatie bromden toch een beetje, dat de proeven, 

die in eerste instantie door hun waren uitgezet “te zwaar” werden bevonden.  

Na de teleurstellende resultaten van vorig jaar, moesten de proeven dit jaar “te doen” 

zijn en een groter aantal deelnemers met een “AA” naar huis gaan.  

Ach ja, het zei zo. 



Proef A – de Kasteelproef 

Keurmeesters: Jan Mastenbroek en Jan Tiecken. 

Een typische proef waarbij je in het nadeel bent als je als eerste moet starten. 

De 3 apporten waren mooi verdeeld: 1 apport op schot. Hond moest door een dikke 

houtsingel en met veel eigen initiatief de eend uit het water halen.  

Afstand ca. 140 meter. Er stond een 

duidelijk zichtbaar duivenhutje en een 

hond die op Nimrod niveau is, weet 100% 

zeker, dat er dan in die omgeving iets te 

halen is. 

De verrassing was, dat de eend in het 

water lag. Maar de wind stond goed. Op 

de terugweg, hond met eend in de bek, 

werd weer geschoten, nu op een konijn.   

En dan zie je meteen dat de slimme 

honden, de richting van de loop van het 

geweer volgen. Prachtig om sommige 

honden aan het werk te zien, die zonder aarzelen na het opnieuw inzetten, die route 

volgden en terug met konijn.  

Naast de voorjager een gladde weide, ca. 200 meter naar de eend die daar een beetje 

geknutseld lag.  

Dit apport was voor alle honden op Nimrod niveau, goed te doen. De drijfnatte eend 

liet op de redelijk lange terugweg een “loopspoor” achter en honden die daarna 

starten zag je ook meteen de “eendenvoet” oppakken. 

Op proef A werden 9 onvoldoendes behaald. 

 

Proef B – Beatrix Hoeve 

Keurmeesters: Klaas Beukema en Kees Tinga 

 

Tja, eigenlijk een proef die voor de toeschouwers het minst spectaculair was, want je 

zag weinig of niets. Een pure praktijk proef, verloren zoek in een zware dekking.  



Ook hier zie je dan weer honden aan het werk, die heel zelfstandig aan het zoeken 

zijn, dit zijn de rakkers die vaak mee op jacht gaan. 

Ook was hier de “bottleneck” met honden, die in 

conditie wat achterbleven.  

Ze moesten toch 3x het riviertje de “Roer” 

overzwemmen. 

Een proef die het dichtst bij de jacht lag, maar qua 

aantrekkelijkheid het zeker niet kon winnen van de 

andere 2 proeven.  

Het eerste apport was overzwemmen en een 

sleep(je) van een eend. Daarna op een eerder 

schot, 2 apporten in de dekking. 

 

Als voorjager sta je daar dan met de armen over elkaar te wachten en te wachten 

en….. 

Op proef B werden 7 onvoldoendes behaald. 

 

Proef C – Roerdalproef 

Keurmeesters: Durk van der Heide en Raymond Starink 

Dit was dé proef waar de meeste 

onvoldoendes zouden vallen. Een hele 

verre sleep van ruim 300 meter!! En het 

was een beetje een rare sleep. 

De fazant had waarschijnlijk de avond 

ervoor, een slokje teveel op. Het werd er 

in ieder geval niet gemakkelijker op voor 

de hond, de sleep liep heen en weer op 

het veld. Had men bij het inlopen wel 

voldoende rekening gehouden, dat de 

wind op het moment van intrainen wel 

eens heel anders kan staan, dan op de 

Nimrod dag zelve??? 

Je zag echte kanjers die veel moeite hadden, de sleep uit te werken. Het apport van 

de kraai hierna was bijna een grapje. 

Ja, vroeger … (over hoeveel jaren spreken we dan)  waren lange lijnen, eigenlijk 

helemaal niet zo lang. Op deze proef was een lange lijn van 190 meter ingebouwd. 

Gewoon rechtdoor, maar de wind speelde daar parten en de honden die perfect in de 

hand stonden, hadden met deze verre gans geen moeite. 

Op proef C werden 8 onvoldoendes behaald. 



In de bijna 50 jaar dat de “Nimrod” bestaat, wordt er op de grote dag nog steeds 

gewerkt met 3 apporteer proeven. Verschillende rasverenigingen houden 

tegenwoordig redelijk gelijke testen, maar dan met 4 proeven op één dag. Misschien 

een idee voor de Nimrod om in de toekomst aan voorjagers en  toeschouwers een 

programma  van 4 proeven te bieden. Op de terreinen waar men een dergelijk 

evenement organiseert, is vaak ruimte genoeg en het zal ook aan belangstelling niet 

ontbreken.  

Want… als je nu meedoet, een kanjer van een hond hebt, kun je in 45 minuten (of 

minder)  al een AA diploma behalen. Ideetje??? 

 

Resumé 

Voor deze Nimrod waren ruim 90 medewerkers in touw! Het liep ook gesmeerd. Grote 

tent, zowaar een echt mobiel toiletgebouw, waar je ook je handen kon wassen, 

programma verkopers op het verzamelplein, vervoer voor degenen die minder goed 

ter been waren, gewoon prima. Duidelijk merkbaar, de sfeer was ook optimaal. Wat 

een reclame voor onze mooie hondensport. 

Dit jaar alle proeven “puur natuur”. Geen springkonijnen, geen zinger-wingers, maar 

daar aantegen was de  keuze van het wild, redelijk beperkt. Geen hazen, en slechts 

één gans, terwijl het toch een mooi gebied is, waar “wolken “ van ganzen overvliegen.  

Jammer, dat er niet één strakke verre markeer inzat. Mag dan best door ruigte over 

heuvelachtig gebied zijn, maar is voor het publiek ook heel spannend. 

En dan blijkt na een lange wachttijd, dat er 6 x AA diploma’s zijn behaald. 

Wat een spanning in de grote tent! 

1e prijs : met heel mooi hondenwerk: Wilfred Schenk 

 
Foto’s prijswinnaar: Henk Eggink (met dank voor zijn medewerking) 

2e prijs: Annemarijn Bierenga – wat liet deze langhaar ook mooi werk zien!! 

3e prijs: Albert de Graaff – in de top drie! 



Tja, dat was dan weer de grote dag, waar heel Jachthonden minnend Nederland naar 

heeft uitgekeken. 

Sommigen slapenloze nachten, anderen weer héél vroeg uit de veren. 

Wat hebben we toch een leuke hobby. 

Een gerucht ging al heel snel over het terrein: Nimrod 2018 is in Gelderland. 

Prima, we komen allemaal weer graag kijken en/of meedoen voor de Lucky boys! 

Tekst: Henny M. Schoor 

Foto’s en opmaak: Kees van den Born. 

En een aardig woordje vinden we altijd heel leuk in ons Gastenboek!! 


